
Hotărâre nr. 445 din 08/08/1997
privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a

altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii
din învăţământul de stat, cursuri de zi

Publicat în Monitorul Oficial nr. 195 din 15/08/1997

In temeiul art. 7 alin. (5), (6) si (7), al art. 60 alin. (4) si al art. 170 din Legea invatamantului nr.
84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare,

Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:

Art. 1. - Se aproba Criteriile generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevii din
invatamantul preuniversitar de stat, cursuri de zi, prevazute in anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aproba Criteriile generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru studentii
si cursantii din invatamantul superior de stat, cursuri de zi, prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4. - Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu anul de invatamant 1997/1998.
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, art. 1, 2 si anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr.

859/1995 privind acordarea de burse si alte facilitati financiare si materiale pentru copiii, elevii, studentii si
cursantii din invatamantul de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 29 aprilie 1996,
cu modificarile ulterioare, se abroga.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

                                                    Contrasemneaza:
---------------

                                   Ministrul educatiei nationale,
                                                    Virgil Petrescu
                                        Ministrul muncii si protectiei sociale,

        Alexandru Athanasiu
                                        Ministru de stat, ministrul finantelor,
                                                     Mircea Ciumara

Bucuresti, 8 august 1997.
Nr. 445.

ANEXA Nr. 1

CRITERII GENERALE
de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru

elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cursuri de zi

ANEXA Nr. 2

CRITERII GENERALE
de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru

studentii si cursantii din invatamantul superior de stat, cursuri de zi


